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Matičiari bilancujú

Jar
Jar k nám prišla žiarivá,
usmievavá, šantivá.
Žiari slnko v plnej kráse,
deti šantia v rannej rose
Usmieva sa macko v lese:
teplo v lúčoch sa už nesie.
Vypučia aj kvietky z trávy,
lákať včielky – to ich baví.
Vtáčatá už čvirikajú,
že potravy dosť majú.
2. B Kolektívna práca
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Uznesenie

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 6.3.2008 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne
Prítomnosť poslancov na zasadnutí a hlasovanie poslancov
Vysvetlivky Prítomnosť: P prítomný, N neprítomný, O ospravedlnený, No neospravedlnený
Hlasovanie: ( + za ), ( proti ), (/ zdržal sa ), (0 neprítomný )
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Poslanec
Marián Androvič
Ing. Marián Androvič
Karol Boka
Metod Bukovinský
Ing. Jozef Kabatier
Ferdinand Lopuaan
Štefan Noga
Ľudmila Porubanská
Juraj Kurnocík
Ing. Vladimír Štefánik
Jana Zaparaníková
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1. Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice: p. Metod Bukovinský, p. Ferdinand Lopušan.
Hlasovanie č.1 : za / proti / zdržali sa / neprítomní 8 / 0 / 0 / 3
2. Program obecného zastupiteľstva s doplnením bodu č. 8 Úprava štatútu
neziskovej organizácie Zariadenie opatrovateľskej služby Varín.
Hlasovanie č.2: 8 / 0 / 0 / 3
3. Na základe uznesenia OZ č.3/2007 zo dňa 29.3.2007 /hlasovanie č. 3/ a
nových požiadaviek Správy katastra nehnuteľností v Žiline odpredaj a
zámenu pozemkov pre IBV Záhumnie, 1.časť nasledovne:
3.1 na základe geometrického plánu č.379/06, vypracovaného Ing.Milanom
Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28.3.2006 odpredaj
pozemku vo vlastníctve Obce Varín v celosti C KN parc.č. 2151/233 orná
pôda o výmere 735 m2 v kat.území Varín Ing.Jozefovi Rovňanovi, nar.
25.4.1974, trvale bytom Dr.J.Tisu 716, 013 03, Varín v sume 900, Sk/m2
3.2 na základe geometrického plánu č.379/06, vypracovaného Ing.Milanom
Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28.3.2006 odpredaj
pozemkov vo vlastníctve Obce Varín v celosti C KN parc.č. 2151/234 orná
pôda o výmere 209 m2 a C KN parc.č. 2151/235 orná pôda o výmere 511
m2 v kat.území Varín Ing.Jozefovi Repáňovi, nar.16.6.1982, trvale bytom
A.Bernoláka 438, 013 03, Varín v sume 900, Sk/m2
3.3 na základe geometrického plánu č.379/06, vypracovaného Ing.Milanom
Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28.3.2006 odpredaj
pozemkov vo vlastníctve Obce Varín v celosti C KN parc.č. 2151/201
orná pôda o výmere 876 m2 a C KN parc.č. 2151/202 orná pôda o výmere
224 m2 v kat.území Varín p.Darine Duľovej, nar. 28.6.1978, trvale bytom
Kubíková 3, 013 05, Belá v sume 900, Sk/m2
3.4 na základe geometrického plánu č.379/06, vypracovaného Ing.Milanom
Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28.3.2006 odpredaj
pozemku vo vlastníctve Obce Varín v celosti C KN parc.č. 2151/155 orná
pôda o výmere 811 m2 v kat.území Varín Ing.Štefanovi Cingelovi, nar.
19.8.1981, trvale bytom Májová 420, 013 06, Terchová a manželke Anne
Cingelovej, nar. 31.3.1983, trvale bytom Okružná 165, 013 03, Krasňany
v sume 900, Sk/m2
3.5 na základe geometrického plánu č.379/06, vypracovaného Ing.Milanom
Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28.3.2006 odpredaj
pozemku vo vlastníctve Obce Varín v celosti C KN parc.č. 2151/170 orná
pôda o výmere 77 m2 v kat.území Varín Ing.Ladislavovi Slotovi, nar.
29.7.1956, trvale bytom Revolučná 3289/1, 010 01, Žilina a manželke
Anne Slotovej rodenej Šuchovej, nar. 18.8.1958, trvale bytom Revolučná
3289/1, 010 01, Žilina v sume 900, Sk/m2
3.6 na základe geometrického plánu č.379/06, vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28.3.2006 a
geometrického plánu č.142/07, vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 25.1.2007 odkúpenie spoluvlastníckych podielov v C KN parc.č. 2151/109 orná pôda o výmere 541
m2, C KN parc.č. 2151/214 orná pôda o výmere 523 m2, C KN parc.č.
2151/95 – zastavané plochy o výmere 419 m2, C KN parc.č. 2151/94 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 415 m2 v kat.úz.Varín od vlastníkov
Ladislava Staníka, nar. 2.2.1943, trvale bytom Súmračná 19, Bratislava,
Evy Staníkovej, nar. 28.2.1941, trvale bytom Rajecká 2799/7, Žilina a
Daniely Jurkovičovej, rod.Staníkovej, nar. 8.8.1944, trvale bytom Partizánska 26/37, Bánovce nad Bebravou v sume 350, Sk/m2; a zámenu pozemkov C KN parc.č. 2151/137 orná pôda o výmere 426 m2, C KN parc.č.
2151/138 orná pôda o výmere 735 m2, C KN parc.č. 2151/152 orná pôda

o výmere 429 m2 a C KN parc.č. 2151/153 orná pôda o výmere 726 m2 vo
vlastníctve Ladislava Staníka, nar. 2.2.1943, trvale bytom Súmračná 19,
Bratislava, Evy Staníkovej, nar. 28.2.1941, trvale bytom Rajecká 2799/7,
Žilina a Daniely Jurkovičovej, rod.Staníkovej, nar. 8.8.1944, trvale bytom
Partizánska 26/37, Bánovce nad Bebravou za C KN parc.č. 2151/121
orná pôda o výmere 308 m2, C KN parc.č. 2151/124 orná pôda o výmere
53 m2, C KN parc.č. 2151/167 orná pôda o výmere 297 m2, C KN parc.č.
2151/182 orná pôda o výmere 307 m2, C KN parc.č. 2151/185 orná pôda
o výmere 246 m2, C KN parc.č. 2151/197 orná pôda o výmere 339 m2, C
KN parc.č. 2151/200 orná pôda o výmere 254 m2, C KN parc.č. 2151/229
orná pôda o výmere 312 m2, C KN parc.č. 2151/232 orná pôda o výmere
94 m2, všetky v kat.úz. Varín vo vlastníctve Obce Varín.
Hlasovanie č.3: 7 / 0 / 1 / 3
4. Na základe geometrického plánu č.326/08, vypracovaného Ing.Jurajom
Rosinčinom GEODAT, schváleného správou katastra v Žiline dňa
26.2.2008 odkúpenie pozemku v celosti C KN parc.č. 1720/104 orná pôda
o výmere 15.000 m2 v kat.úz. Varín vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi,
Farnosť Varín, Farská 326, 013 03, Varín v cene 280, Sk/m2 pre účely
výstavby nového cintorína. Obec Varín na vlastné náklady vypracuje
geometrický plán.
Hlasovanie č.4: 8 / 0 / 0 / 3
5. Na základe uznesenia OZ č.9/2008 zo dňa 7.2.2008, bod 11) /hlasovanie
č.11/ a nových požiadaviek Správy katastra nehnuteľností v Žiline odkúpenie a odpredaj pozemkov nasledovne:
5.1 na základe geometrického plánu č.987/07, overeného Ing.Františkom
Sýkorom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 2.7.2007 odkúpenie
pozemku v celosti C KN parc.č. 1018/502 ost.pl. o výmere 28 m2 v kat.
území Varín nasledovne: diel 6 od C KN parc.č. 1018/150 ost.pl. o výmere
8 m2 vo vlastníctve Ing.Jána Peknušu, nar. 2.11.1956 a Anny Peknušovej
r.Gáborovej, nar. 22.9.1953, trvale bytom Borová 1, Žilina v sume 100, Sk/
m2 diel 5 od C KN parc.č. 1018/149 ost.pl. o výmere 20 m2 vo vlastníctve
Pavla Gábora, nar. 22.4.1972, trvale bytom Nábrežie Rajčianky 468/42,
010 04, Žilina Závodie v sume 100, Sk/m2
5.2 na základe geometrického plánu č.987/07, overeného Ing.Františkom Sýkorom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 2.7.2007 odpredaj časti
pozemku vo vlastníctve Obce Varín C KN parc.č. 1018/1 ost.pl. o výmere
48 m2 v kat.území Varín nasledovne: diel 1 od C KN parc.č. 1018/1 ost.pl.
o výmere 48 m2 Pavlovi Gáborovi, nar. 22.4.1972, trvale bytom Nábrežie
Rajčianky 468/42, 010 04, Žilina Závodie v sume 100, Sk/m2
Hlasovanie č.5: 8 / 0 / 0 / 3
6. V zmysle schváleného rozpočtu obce pre rok 2008 bankový úver vo výške
6,600.000, Sk z DEXIA Banky a.s.
Hlasovanie č.6: 8 / 0 / 0 / 3
7. Krytie schváleného úveru vo výške 6,600.000, Sk zmenkou.
Hlasovanie č.7: 8 / 0 / 0 / 3
8. Odkúpenie 629 akcií spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie,
a.s. v cene 1 069, Sk/akciu v celkovej kúpnej cene 672.401, Sk.
Hlasovanie č.8: 8 / 0 / 0 / 3
9. Doplnenie štatútu neziskovej organizácie Zariadenie opatrovateľskej
služby Varín v čl.7 Hospodárenie neziskovej organizácie nasledovne:
Príjmami z vlastnej činnosti sú aj: jednorázový vstupný poplatok, ktorého
výška je špecifikovaná podľa toho, či ide o občana obce alebo mimo obce
opakovaný mesačný poplatok za poskytovanie služieb
Hlasovanie č.9: 8 / 0 / 0 / 3
10. Zriadenie stávkovej kancelárie FORTUNA v reštaurácii AMFORA, Námestie sv.Floriána č.347.
Hlasovanie č.10: 8 / 0 / 0 / 3
11. Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 6.3.2008.
Hlasovanie č.11: 8 / 0 / 0 / 3
2. Ukladá
1. Spracovať zoznam evidovaných žiadostí o kúpu stavebných pozemkov
pre účely výstavby rodinných domov v lokalite IBV Záhumnie.
Zodpovedný: hl.kontrolór obce
termín: do OZ
Ľubor Panáček prednosta OcÚ; Ing. Karol Strásky starosta obce
Overovatelia: Metod Bukovinský, Ferdinand Lopušan
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Varínskych hasičov opustili
Jozef Santa, Jozef Žák
26.februára sme na poslednej ceste
odprevadili pána Jozefa Santu.

6.3.1947 - 22.2.2008

Patril medzi dlhoročných členov
nášho zboru a aktívne sa podieľal
na jeho rozvoji.
Rozlúčiť sa s ním prišli aj bratia z
DHZ Krasňany.
Ďakujeme mu za aktívnu činnosť v
našom zbore.
Česť jeho pamiatke!
5. marca 2008 sme odprevadili na
poslednej ceste pána Jozefa Žáka

28.8.1936 - 3.3.2008

Bol jedným z najstarších členov
nášho zboru a istý čas pôsobil aj ako
náš veliteľ.
Na poslednej ceste ho prišli odprevadiť aj naši spolubratia z Krasnian.
Patrí mu naša vďaka za všetko čo
pre náš zbor vykonal.
Česť jeho pamiatke!

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Richard Machalík
Lukáš Cvacho
Juraj Tabaček
Filip Ťažký

27.2.2008
2.3.2008
5.3.2008
18.3.2008

„Buďte šťastné, deti!
Najkrajšie kvety zeme!“

Manželstvo uzatvorili:
Ľubica Sobolová a Pavol Chabada 15.3.2008
„Buďte spolu šťastní!“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci oslavujú narodeniny:
pani Rozália Gáborová
pani Angela Skorčíková
pani Alojzia Gáborová
pani Klementína Rizmanová
pán Anton Hošták
pán Emil Akantis
pani Júlia Hajasová
pani Helena Barietová
pani Hermína Akantisová
pani Jolana Piovarčiová
pán František Pavlíček
pani Vincencia Zatraková
pani Filoména Verčíková
pán Vojtech Bohačiak

88.
85.
85.
83.
81.
79.
78.
78.
77.
77.
76.
75.
73.
72.

pani Žofia Šepešová
pani Anna Kapasná
pani Anna Salátová
pani Valéria Ďuranová

Okrúhle narodeniny oslavujú:
85-te pani Alojzia Gáborová
pani Angela Skorčíková
80-te pani Mária Trnková
75-te pani Vincencia Zatraková
70-te pani Mária Kováčová
pán Juraj Piatnica
pani Mária Chabadová
pani Elena Pavlíčková

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
Ťažké bolo to ráno, plné žiaľu sĺz,
keď Ti otec srdiečko prestalo tĺcť.
Oči si zatvoril, stíchol Tvoj hlas,
už nikdy viac sa nevrátiš medzi
nás. Prázdno a ticho, bolesť a žiaľ,
chceli by sme vrátiť tú chvíľu a
späť vrátiť čas, pre nás si však nezomrel, vždy budeš žiť v nás.
Dňa 25.3.2008 odišiel do večnosti

Ján Novosad
12.2.1921
25.3.2008

S úctou a láskou manželka Eva, syn Milan, dcéry Anna, Helena, Jana
a Mária s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.

„V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude
prinesie radosť, lásku, šťastie!

Odišli do večnosti:
pán Jozef Žák
pani Brigita Salátová
pán Ján Novosad
pani Mária Šepešová

71.
71.
71.
71.

* 28.8.1936
* 4.8.1932
* 12.2.1921
* 31.3.1933

U3.3.2008
U5.3.2008
U25.3.2008
U20.3.2008

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Beseda so spisovateľkou
„Nemilovať knihu, znamená nemilovať
múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená
stávať sa hlupákom.“ J. A .Komenský
Mesiac marec, máme už od školských
čias v pamäti zapísaný ako mesiac knihy.
Možno tento prívlastok už nevnímame
tak intenzívne ako kedysi, keď bolo oveľa
menej možností vzdelávania a získavania
informácií ako dnes, no napriek tomu má
literatúra v našom živote svoje stále miesto.
Zdrojom stretnutí s knihami odjakživa nie
sú len kníhkupectvá a vlastné domáce knižné zbierky, ale svoje nezastupiteľné miesto
tu majú aj knižnice.

Prečo práve marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s mesiacom knihy? A
odkedy?
Od roku 1955 . Vybrali si ho sami kníhkupci. Na jar bola v obchodoch s knihami slabá
návštevnosť a marec preto, lebo v tomto
mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrebenda
/10.3.1796 – 16.3.1880/, významný národný
buditeľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry.

čítanie kníh bolo určené jedine vzdelancom.
Hrebenda ako aj iní proti tomu bojovali
najlepšie ako vedeli. Na cestách zachraňoval knihy pred pálením, vyhodením, či
roztrhaním. Zachránil mnoho kníh a tým
sa pričinil o vybudovanie knižníc.
Okrem kníh zbieral aj ľudové piesne, či
rozprávky. Podobne ako to robili Ján Kollár,
či Pavol Dobšinský.

Pri príležitosti mesiaca knihy pripravila
naša knižnica pre čitateľov viacero akcií.
Jednou z nich bola aj beseda so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou, autorkou
viacerých kníh pre deti. Beseda bola určená
najmenším čitateľom a zúčastnili sa jej
varínski školáci – druháci spolu so svojimi
triednymi učiteľkami.

Spisovateľka deťom porozprávala ako tvorí
básničky, rozprávky a rôzne príbehy pre
deti i pre dospelých. Zodpovedala na mnohé otázky a malí čitatelia sa dozvedeli veľa
o tom ako sa tvorí kniha a čo predchádza
jej vydaniu.
Zapísal sa najmä ako rozširovateľ slovenských a českých kníh, ktoré rozširoval po
celom Slovensku. Prechodil však aj Prahu,
Viedeň, Pešť, či Dolnú zem. Vydavatelia
mu predávali knihy a on ich spájal nielen s
predajom, on nimi poúčal ľudí, šíril kultúru
a osvetu. Bol veľkým národným buditeľom. Obyčajní ľudia v tom čase pokladali
čítanie kníh za nepotrebnú vec. Podľa nich

Deti veľmi nadšene spolu so spisovateľkou
a za pomoci svojich triednych učiteliek
vytvorili a napísali novú rozprávku a sami
ju aj zilustrovali.
Rozprávka má názov – Lietajúca metla
Justínka
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Lietajúca metla Justínka
Kde bolo, tam bolo, v jednom prekrásnom údolí pod vrchom Jedľovina
žila stará a dobrá babka Ježibabka. Ako správna ježibaba mala lietajúcu
metlu. Bola to prútená metla, ktorá mala veselé očká, malý noštek, ušká i
ústa. Volala sa Justínka.
Jej majiteľka Ježibabka sa raz rozhodla navariť liečivý lektvar, ktorý potrebovali ľudia z blízkej dediny, lebo všetci ochoreli . Ale beda, prebeda. Do
lektvaru jej chýbali zázračné bylinky. Veľmi zosmutnela, pretože bylinky
rástli v lese a strážil ich veľký obor Bruchoval Lesochráňsky. Babka Ježibabka
sa ho veľmi - preveľmi bála.
Justínka videla, aká je babka smutná. Rozhodla sa, že ona babke zázračné
bylinky prinesie. Keď babka zaspala, tichučko vykĺzla z domu, vybrala sa
k obrovi a poprosila ho:
-Milý obor, dovoľ mi nazbierať vzácne bylinky na liečivý lektvar.- Obor
Bruchoval sa nechcel vzdať drahocenných byliniek. Povedal metle:

Izabelka Cvachová

- Dám bylinky len tomu, kto uhádne odpovede na moje tri hádanky.Metla Justínka sa hádaniek nezľakla. Veľa múdrych vecí ju naučila babka
Ježibabka, pretože babka pokladala vzdelanie za veľmi potrebné.
Obor Bruchoval jej dal prvú hádanku.
- Povedz mi, koľko hviezd je na nebi?Metla Justínka vyletela vysoko na oblohu a uvidela nespočetné množstvo
hviezd. Vrátila sa k obrovi s odpoveďou: -Toľko je hviezd na nebi, koľko je
kvapiek v mori.- Obor bol spokojný s takouto odpoveďou, lebo sám vedel,
že hviezdy na oblohe sa nedajú spočítať, tak ako sa nedajú spočítať kvapky
v mori.
Potom dal obor Justínke druhú hádanku. – Uhádni, koľko mám bratov?
Metla Justínka rozmýšľala, rozmýšľala a nakoniec mu odpovedala. – Každý tvoj brat chráni jeden les, máš teda toľko bratov, koľko je na svete lesov.Aj s touto odpoveďou bol obor spokojný, lebo to bola pravda.

Majka Poliaková

Tretiu hádanku obor Bruchoval vyriekol akosi neisto. - Som veľmi smutný
obor, povedz mi, kde nájdem svoje šťastie?Metla Justínka sa zamyslela. Bolo aj pre ňu ťažké zodpovedať túto hádanku. Nakoniec mu odpovedala: - Ak urobíš šťastných iných, tak aj ty nájdeš
svoje vlastné šťastie. Dovoľ mi nazbierať bylinky a potom uvidíš. –
Obor Bruchoval súhlasil. Metla Justínka nazbierala zázračné bylinky na
lektvar pre babku Ježibabku a bola šťastná, že ju poteší. Potom sa spolu s
obrom vybrali do údolia pod vrch Jedľovina. Babka uvarila lektvar a obor
videl, aká je šťastná. Tešila sa, že pomôže všetkým chorým ľuďom. Ľudia z
dediny sa vyliečili a boli šťastní, že sú zdraví. Vtedy obor Bruchoval pocítil
čosi čudné. Pochopil, že aj k nemu prišlo šťastie.
autor foto: Mgr. A.Synáková

Majka Poliaková , Izabelka Cvachová , Anička Synáková
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Škola informuje
Nová webová stránka školy
ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne oznamuje, že dňa 31.3.2008 bola uvedená do prevádzky nová webová stránka školy. Pozrieť si ju môžete na www.
skola-varin.sk. Tešíme sa na Vašu návštevu!

1.
2.
3.

Silvia Franeková
Evka Halúsková
Miriam Jankovská

II.

27.marca 2008 sa uskutočnilo okresné kolo tejto súťaže, ktoré organizovalo Centrum voľného času Spektrum Žilina.
Podmienkou účasti bol prednes ľudovej alebo umelej rozprávky
od ľubovoľného autora (nie vlastná tvorba žiaka) naspamäť, v
rozsahu 5 minút.
V prvej kategórii: 1.- 4. ročník ZŠ súťažilo 18 detí. Našu školu
reprezentovala Evka Halúsková, ktorá sa prednesom rozprávky
Vladimíra Sutejeva Rozličné kolesá umiestnila na 3.mieste.

Víťazky školského kola

III.

trieda

próza

trieda

I.

poézia

umiestnenie

Tu sú víťazi:

kategória

V stredu 13.februára sa v škole uskutočnila súťaž v umeleckom
prednese ľudovej alebo autorskej rozprávky – Rozprávkové vretienko. Zúčastnili sa jej žiaci 1.stupňa.

Vyhodnotenie školského kola HK zo dňa 28. feburára 2008
umiestnenie

Rozprávkové vretienko

1.
1.
2.
3.

Aneta Kabatierová
Katarína Rybárová
Eva Halúsková
Frederika Cvachová

4. A
4. B
2. B
3. B

1.

neudelené

3.

Filip Mazák
Petra Halušková

2. B
3. B

1.
2.
3.

Linda Markušová
Mária Chovancová
Veronika Krajčíková

5.A
7. A
6. B

1.
2.
2.
3.

neudelené
Dana Štefánková
Zuzana Peknušová
Sára Stella Šutková

7. B
5. B
6. B

1.
2.
3.

Mária Peknušová
Mária Marčeková
Miroslav Valjašek

9. A
9. B
9. A

1.
2.
3.

Milka Boková
Juraj Tichý
Anička Bielková

9. A
9. A
9. A

Súťaže sa zúčastnilo 49 žiakov. Úroveň recitátorov stúpa a rovnako aj
záujem divákov. Súťaž si našla svoje pevné miesto v školských súťažiach. Touto cestou ďakujeme všetkým zúčastneným, porotám a vedeniu
základnej školy za aktívnu účasť na tomto krásnom podujatí – sviatku
umeleckého slova.
PK SJL

Eva Halúsková

Varínčan

Čo píšu
štvrtáci
o jari
Kvety kvitnú. Jar je tu!
Pripravme sa k výletu!
Slniečko nám krásne hreje
aj zajačik poskakuje.
Rozvoniava celý sad,
deti sa hneď idú hrať.
Na stromoch už kvitnú kvety,
včelička k nim rýchlo letí.
Veverička poskakuje,
zásoby si obnovuje.
Lastovičky pípajú,
z teplých krajín lietajú.
Silvinka, Zuzka, Betka, Tánička, Janko, 4. B
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O jari
Jar už klope na vráta,
sneh sa rýchlo roztápa.
Snežienka si kvitne v tráve,
slniečko nám píše básne.
Tulipán a narcis klíči zo zeme,
ostatné kvietky kričia: „My už rastieme!“
Stromy – tie sa radujú,
že ich kvety voňajú.
Včielka sa tiež chystá k letu,
oznamuje správu svetu,
že čerešne zakvitajú,
má tam veľmi ťažkú prácu.
Nikolas, Marek, Dominik, Michal, 4. B

Krásavica
Jar

Pani JAR
Veľmi pekná pani Jar
vybrala sa na chotár.
Zakrútila paličkou,
vyfarbila celý strom.
Zazvonil jej telefón,
pobrala sa z domu von.
Prezvonil jej Jaromír,
či má ešte veľa síl.
Jaroslav jej zakričal,
že už nemá farieb viac.
Pani Jar si poradila,
farby znova doplnila.
Zavolala Jarolíma,
nech sa pozrie do komína,
by v ňom sadze neboli,
prírodu znečistili.
Zakvitli aj fialky,
zavoňali do diaľky.
Mesiačik im zakýval,
dobrú nôcku zaželal.
Natálka, Majka, Miška, Filipko, Števko, 4. B

Krásavica mladá – Jar
po zime zas prišla k nám.
Snežienky už vykúkajú,
na deti sa usmievajú.

Jar

Sedmokráska – pekný kvet
vône má pre celý svet.
Motýľ ako mladý pán
posadil sa na konár.

Prichádza k nám slečna Jar
prnáša so sebou dar:
krásne veľké tulipány
aj voňavé orgovány.
K tomu teplé slnko žlté
i jahôdky v tráve skryté.
Hubári sa rozbiehajú,
zrelé plody vyhľadajú.
Včielka lieta z kvetu na kvet,
je to pre ňu nádherný svet.
Lastovičku vidno v diaľke,
zastaví sa pri fialke.
Keď spočíta všetky lienky,
odletí na dovolenky.

Zelený je zrazu kraj,
hlási, že k nám prišla Jar.
Martinka Synáková, 4. B

Na jar
Na jar všetko rozkvitá,
lúka, vŕba, tulipán.

Katka Rybárová, 4. B

Zvieratká sa zobúdzajú,
krásu jari obdivujú.
Všetci ju chcú privítať,
kytičku jej darovať.
Sova húka: hu, hu, hú,
zvieratká sa radujú.
Dokonca aj medvedík,
srnka, líška, zajačik.
Nikto nič zlé nerobí,
naviac iným lichotí.
U ježka sa koná párty,
k jedlu majú teplé párky.
Šampanským sa pripilo,
tak sa všetko skončilo.
Zuzka, Majka, Danka, Miška, Maťko, 4. B
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Jaskyniarsky klub Varín
vý prierez bol zvolený podľa starého uhorského
typu o svetlosti 555/570 cm (šírka, výška). Je
vyrazený v čiastočnom oblúku polomeru R =
379 m. Maximálna výška nadložia bola 122 m.
Jeho celková dĺžka je 407,6 m. Prvý slávnostný
vlak prešiel cez tunel 8. 12. 1871 pri príležitosti
otvorenia úseku trate Poprad – Žilina.

Jaskyňa
v Kraľovianskom
tuneli
História tunela

Kraľoviansky tunel patrí medzi najstaršie
železničné na Slovensku. Bol vyrazený v roku
1871 pri stavbe Košicko-bohumínskej železnice.
Nachádza sa pod masívom Sokola (Malá Fatra
568 m.n.m.). V smere od Kraľovian prechádza
najskôr slienitými vápencami, potom gutensteinskými vápencami a nakoniec chočským dolomitom. Pri stavbe tunelovej rúry bola použitá
v tej dobe bežná rakúska tunelovacia sústava.
Odborné práce vykonávali skúsení talianski
míneri a pomocné práce nádenníci z blízkeho
okolia. Ostenie tunela tvoril v 30 pásoch lomový
kameň a na 6 úsekoch celkovej dĺžky 134 m ostal
bez ostenia. Odvodnenie bolo zabezpečené pomocou tunelovej stoky. Napriek tomu bol tunel v
podstate v celej svojej dĺžke zavodnený. Tunelo-

Na konci 1. svetovej vojny bol obsadený
uhorským vojskom, ktoré obsadilo jeho západný
svah. Pomocou niekoľkých diel a guľometov
ostreľovali vlaky s postupujúcimi československými vojskami. Uhorské vojsko ustúpilo až 9.
12. 1918 a československé légie mohli postúpiť
smerom na Poprad. Aj v období 2. svetovej vojny zohral dôležitú úlohu, keď bol krátko pred
vypuknutím SNP zatarasený partizánmi.
24. 8. 1944 obrovským
výbuchom v ňom vykoľajili nákladný vlak
s 26 vozňami. Táto diverzná akcia mala zabrániť prenikaniu nemeckých vojsk do oblasti Turca. Doprava
bola síce prerušená,
ale už na druhý deň
začali ženisti s odstraňovaním trosiek z
tunela. Tunel bol za-

krátko znova funkčný. Znova bol poškodený až
koncom vojny ustupujúcou nemeckou armádou.
Tá ničila všetko čo by mohla použiť Červená
armáda pre urýchlenie svojho postupu. V apríli
1945 bol tunel Nemcami poškodený tak vážne,
že musel byť vyradený z prevádzky. Mal zničené
obidva portály a tunelovú rúru narušenú v dĺžke
190 m. Bolo potrebné odstrániť 4311 metrov
kubických zosunutej horniny a muriva. V dĺžke
167 m bolo postavené nové ostenie v celých pásoch, prípadne sa opravila len tunelová klenba.
Vo zvyšnej dĺžke sa na zabezpečenie železničnej
prevádzky použili koľajnicové podporné skruže,
za ktoré bola osadená zrubová stena z guľatiny.
7. 8. 1945 bol tunel odovzdaný do prevádzky.
Celková oprava sa už nevykonala, lebo v jeho

Vstupný portál tunela zo smeru od Kraľovian

Zasypaný vrútocký portál tunela

Horný rad zľava - Rudolf Kubik, Pavol Cvacho, Jozef Nemček
Dolný rad zľava - Michal Vojtek, Ján Nemček

Varínčan
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blízkosti sa dokončoval nový dvojkoľajný tunel. Pre železničnú dopravu
slúžil až do roku 1949, keď bol otvorený nový dvojkoľajný tunel. Postupne
boli z neho vytrhané koľajové polia a oba portály boli uzavreté priečkami
s veľkými bránami. Vrútocký portál bol neskôr zasypaný pri rozširovaní
štátnej cesty a stavbe Krpelianskej priehrady. Tunel bol využívaný ako
skladisko syrov a neskôr ako sklad zeleniny. Od začiatku 80. rokov sa tunel
prestal využívať a začal chátrať až do dnešnej podoby. Je to škoda. Isto by
mu skôr prislúchalo byť vyhlásený za technickú pamiatku.

Jaskyňa v tuneli

lome nad tunelom. Sú pozoruhodné majestátnou kvapľovou výzdobou.
Nám sa podarilo pri prieskume tohto lomu nájsť zaujímavú priepasť(Mišova priepasť). V samotnom tuneli sme našli za vypadnutým kamenným
ostením ďalšie miesto, za ktorým by mohlo byť pokračovanie jaskyne.
Prípadne by sa mohlo jednať o novú samostatnú vetvu systému. Pri jednej z
akcií v tuneli sme zaregistrovali asi päťdesiatčlennú kolóniu netopiera obyčajného. Súčasný technický stav tunela je veľmi zlý. Nebezpečné sú hlavne
vypadávajúce skalné bloky z ostenia. Takisto sú na tom aj rozpadávajúce
sa zrubové steny. Ich drevená výplň padá pomedzi koľajnicové podporné
skruže na dno tunela. Napriek tomu je to veľmi zaujímavá lokalita z historického, technického, ale aj speleologického hľadiska.

Jaskyňa v tuneli je známa speleológom od konca deväťdesiatych rokov.
V roku 1990 bola prvýkrát preskúmaná a zdokumentovaná praktickými
Záver
jaskyniarmi. Tunel už bol v tej dobe voľne prístupný. Ďalší prieskum poJaskyňa v tuneli len potvrdzuje obrovský potencial, ktorý v sebe skrýkračoval v rokoch 1998, 2004 až 2007. V roku 2006 bola jaskyňa zameraná.
va Kraľoviansky kras. Množstvo jaskýň a ich rôznorodosť sú lahôdkou
Prieskumné práce dosiahli najväčšiu intenzitu v roku 2007 kedy v jaskyni
pre každého speleológa. Aj keď činnosť Jaskyniarského klubu Varín
prebiehal aj potápačsky prieskum. Členovia jaskyniarského klubu Varín
je sústredená hlavne v Krivánskej časti Malej
navštívili tunel a samotnú jaskyňu v roku 2007.
Fatry, nezanedbávame ani túto okrajovú časť
Uskutočnili sme tu štyri prieskumno-sondážne
nášho rajónu.
akcie.
Pavol Cvacho
Jaskyňa je budovaná v dolomitoch krížňanského príkrovu. Nachádza sa v nadmorskej
výške cca 440 m.n.m. Vchod je vzdialený približne 135 metrov od začiatku tunela zo smeru
od Kraľovian. Jedná sa o úzky otvor medzi
stenou tunela a ostením z tesaných kamenných
kvádrov. Chodby v jaskyni dosahujú miestami
výšku 6 metrov, pri šírke cca 1 meter. Predpokladáme, že vznikla koróziou vôd pochádzajúcich z
nekrasových hornín prameniacich južne od kóty
Suchý (1267 m.n.m.). Dno jaskyne je pokryté ílmi
a jemným dolomitovým pieskom. Steny sú silne
znečistené vrstvou sadzí z parných lokomotív.
Jaskyňa je zaujímavá aj tým, že je v blízkosti Kraľovianských jaskýň. Tie sa nachádzajú v starom
Vápencové náteky na stenách železničného tunela

Steny v jaskyni sú pokryté vrstvou sadzí
z parných lokomotív
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Matičné okienko
Valné
zhromaždenie
V nedeľu 30.marca sa uskutočnilo valné
zhromaždenie varínskych matičiarov, na ktorom
predsedníčka MO MS pani Emília Cvachová
vyhodnotila minulý rok a členov oboznámila s
plánom činnosti na rok 2008. Z jej správy vyberáme:
Naša činnosť sa riadila plánom práce na rok
2007.Od valného zhromaždenia , ktoré bolo
15.4.2007 sa výbor stretol jedenásťkrát. Schôdze
výboru boli zvolávané písomnou pozvánkou.
Pre pracovné zaneprázdnenie z výboru odstúpil
pán Igor Cvacho, čo potvrdil aj písomným prehlásením. Náhradníčkou podľa počtu získaných
hlasov vo voľbách bola pani Mária Kováčová.
Všetky akcie, ktoré sme uskutočnili boli
propagované na nástenkách a prostredníctvom
obecného rozhlasu.
Na MDD 1.6.2007 sme pripravili podujatie s
názvom –Varín štetcom detí - . Zúčastnili sa ho
deti miestne základnej školy. Akcia sa vydarila
k spokojnosti nás všetkých.

Národopisný odbor MS v Martine uskutočnil v
priestoroch MKS prezentáciu monografie - Vodné dielo Žilina – autora Dr. Ladislava Mlynku,
CSc. Kniha zachytáva ľudovú kultúru zátopovej
oblasti Mojš, Strečno, Krasňany, Varín. O monografiu i o iné knihy ponúkané na tomto podujatí
bol veľký záujem. Cena knihy je 200 Sk a u nás
bolo odpredaných kníh v hodnote 10.000 Sk.
Na sviatok sv. Cyrila a Metoda, 5.7.2007 sme
zorganizovali gulášpartiu spojenú s hrami detí,
spevom a pútavým rozprávaním pána Milana
Verčíka. V tomto roku plánujeme už druhý,
dúfame, že už tradičný guláš.
Pri príležitosti celoslovenskej akcie - Výstup
101 hradov - sme v októbri zrealizovali výlet
spojený s výstupom na hrad Varín. Deti mali výlet spestrený hľadaním pokladu grófa Pongrácza
a všetci sme boli oboznámení s históriou hradu
v precíznom podaní MUDr. Danky Salátovej.
Kultúru a históriu našej obce a Slovenska
budeme poznávať aj naďalej organizovaním výletov a autobusových zájazdov. Pomocnú ruku
nám podali pán Milan Verčík, pán Alexander
Panáček a pán Ľubor Panáček, ktorý autobusové
zájazdy organizuje už niekoľko rokov.

Prebúdzanie jari
Pod týmto názvom sa uskutočnila veľmi pekná akcia , ktorú v sobotu
15.marca v priestoroch Domu Matice slovenskej na Hrnčiarskej ulici pripravili členovi MO MS.
Všetci, ktorí toto podujatie navštívili sa mohli zoznámiť a vyskúšať si
rôzne techniky zdobenia veľkonočných kraslíc, ktoré predvádzala pani
Janka Zaparaníková., či upliesť neodmysliteľnú rekvizitu veľkonočného
pondelka – korbáč.
Prítomní mohli tiež obdivovať a inšpirovať sa rôznymi vkusnými jarnými
dekoráciami, vyhotovenými iba z prírodného materiálu, prípadne získať
recept na veľkonočnú špecialitu.
Bolo to veľmi vydarené podujatie, ktoré má už zaiste svoje stále miesto v
každoročných jarných aktivitách varínskych matičiarov.

Pán Milan Verčík upozornil listom OcÚ na
potrebu opravy náhrobného kameňa na hrobe p.
Žideka- varínskeho organistu a čestného občana
obce.
Tiež sme žiadali obec o opravu poškodenej
strechy na Dome MS – naša požiadavka bola
odsúhlasená a náklady na opravu sú zahrnuté v
rozpočte obce na rok 2008.
O znovuoživenie klubu mladých matičiarov
sa usiluje vysokoškoláčka Zuzka Gajdošíková. V
príspevku, ktorý bol uverejnený vo februárovom
čísle Varínčana pozýva mládež k spolupráci.
Dúfame, že jej úsilie bude korunované úspechom
a mladí matičiari posilnia naše rady.
V tomto roku máme v mesačníku Varínčan vytvorenú rubriku – Matičné okienko -,
prostredníctvom ktorého budeme informovať
verejnosť o našej činnosti, činnosti MS v Martine
a tiež o histórii a kultúre našej obce.
Rok 2007 sme zakončili Ondrejským jarmokom a otvorením stálej expozície - Dedičstvo
našich otcov - ktorá je inštalovaná v Dome MS
na Hrnčiarskej ulici.
Všetkým, ktorí nám pri jej realizácii akýmkoľvek
spôsobom pomohli patrí naša úprimná vďaka.

Varínčan
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Z našej histórie:
r.1223 donácia varínskeho majetku kráľom Ondrejom II.
(785 rokov)
r.1233 výstavba farského kostola zasväteného Panne Márii
(775 rokov)
r.1568 varínska fara je evanjelická (440 rokov)
r.1628 vo Varíne bola veľká povodeň, ktorá zničila aj farskú
budovu. Superintendent Ján Hodík navrhuje, aby
predstavenstvo mestečka našlo nové miesto na vybudovanie fary a pomohlo pri výtavbe (380 rokov)
r. 1633 sa vo Varíne narodil Jeremiáš Lednický – písal
pôvodnú slovenskú barokovú poéziu a prekladal
náboženské piesne nemeckých autorov. Pôvodné
i preložené piesne boli uverejnené v rôznych vydaniach ev. spevníka Cithara sanktorum (375. výročie)
r.1673 rekatolizácia varínskej farnosti (335 rokov)
♦
Za koľko týždňov žaby kŕkajú pred Jurajom,
za toľko po ňom budú mlčať
♦
Aprílové sucho a májové mokro,
hospodár sýpku zasype až po okno
♦
Po Jurajovi už tráva bude rásť,
aj keby si ju mlatkom do zeme pral!

FOTO: Š Cvacho
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Apríl – mesiac lesov
Od roku 1952

je mesiacu apríl priradený prívlastok mesiac lesov.
Lesy sú naším národným bohatstvom.
V nich nachádzame pokoj, relax, oddych.
Na Slovensku prevládajú najmä lesy :
opadavé listnaté lesy
stálozelené ihličnaté lesy
zmiešané lesy
Slovenské lesy sa rozdeľujú na:
hospodárske lesy - 69,2 % (1, 332 mil. ha)
lesy osobitného určenia – 14,1 % (267 000 ha)
ochranné lesy – 13,7 % (260 000 ha)
pozn. ochranné lesy a lesy osobitného určenia sú lesy, ktorých obhospodarovanie si vyžaduje špecifický prístup
Typy (slovenských) lesov:

dubiny
bukové dubiny
bučiny
jedľové bučiny
smrekovo- bukové jedliny

O ochranu lesov a prírody sa ľudia snažili už v minulosti:
1769 - vznikol Tereziánsky lesný poriadok - Porádek hor, aneb
lesu zachovaní, ktorý priniesol revolučné zmeny v spôsobe obhospodarovania slovenských lesov. Podporoval
opätovné zalesnenie vtedy odlesnených území.
1923

– prvá chránená prírodná pamiatka -Kamenné more pri
Vyhniach

1948

– vyhlásenie prvého národného parku - Tatranský národný park TANAP

Národné parky Slovenska a dátumy ich vyhlásenia:
Tatranský národný park
Pieninský národný park
Národný park Nízke Tatry
Národný park Malá Fatra
Národný park Slovenský raj
Národný park Muránska planina
Národný park Poloniny
Národný park Slovenský kras
Národný park Veľká Fatra

18. 12. 1948
16.1.1967
14. 6. 1978
18. 1. 1988
18. 1. 1988
1. 1997
23. 9. 1997
13.2. 2002
6. 3 2002

Varínčan
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Aktivity centra voľného času
CVČ vo Varíne organizuje pre rodičov s deťmi

NAJLACNEJŠÍ VÝLET
DO AFRIKY
Kedy: 10. mája 2008
Kde: ZOO Dvúr Králové Česká republika
Cena: 750.- Sk dospelá osoba 650.-Sk dieťa do 15 rokov
550.-Sk dieťa, ktoré odovzdalo
vzdelávací poukaz do CVČ vo Varíne
Cena zahŕňa cestovné Varín - Dvúr Králové - Varín
a poistenie liečebných nákladov v zahraničí.
Cena nezahŕňa vstup do Zoo: 95.-Kč dospelá osoba
65.-Kč deti od 6-15r., študenti SŠ,VŚ, ZŤP, 30.-Kč deti od 3-6r.

Program výletu:

04.00 hod.
– odchod z Varína
10.00 hod.
– príchod do Dvúr Králové
10.30 – 17.00 hod – vzdelávacia akcia ZVIERATA ZBLÍZKA,
voľný pobyt po Zoo, obed, fotenie, SAFARIBUS, safarivláčik....
17.30 hod.
– odchod do Varína
23.30 hod.
– príchod domov

Obecný podnik služieb
Varín, s.r.o.
ponúka občanom tieto služby:
- stavebné práce - murárske a obkladačské
- montáž, rekonštrukcia a údržba el. zariadení
- demolácie, zemné a prípravné práce, prestavbu
- kladenie plávajúcich podláh
- maliarske a natieračské práce
- lešenárske práce
- pilčícke práce
- zámočnícke a zváračské práce
- tesárske práce
- dopravu materiálu a odvoz materiálu
kolesovým traktorom ZETOR 8441 v cenách:
720.-Sk/hod s DPH doprava traktorom 50.-Sk/0,25 hod. s
DPH prestoj, nakládka vykládka 150.-Sk/deň s DPH zapožičanie vlečky na nakládku
Kontakt: Ján Kardoš, OcÚ Varín

Program ZVIERATÁ ZBLÍZKA - zvieratá v ZOO Vám predstavia samy ošetrovatelia priamo pri výbehu. Jednotlivé predstavenia na seba šikovne nadväzujú, stačí ísť
od jedného k druhému a cestou si prezrieť celú ZOO. Nič Vám neunikne a nikde sa
nemusíte vracať.
- jedinečný vzdelávací program priamo pri zvieratách
- samy si určíte dĺžku programu
SAFARIBUS - komentovaná preprava medzi zvieratami vyškolenými vodičmi je už
v cene vstupného

tel.: 041 / 5692 230, mob.: 0903 528 602

Bližšie informácie a rezervácia miest v autobuse
u riaditeľky CVČ v priestoroch kancelárie CVČ do konca apríla 2008.
Počet miest je limitovaný na 40 osôb.

!!! POZOR !!! Každé dieťa do 15 rokov musí mať vlastný pas.

O čom je Lisabonská zmluva?
V súčasnosti sa veľa hovorí
o Lisabonskej zmluve, ktorú
vláda predložila do národnej
rady na schválenie začiatkom
januára tohto roka.
Podľa plánu Bruselu by sa mal
ratifikačný proces v členských
štátoch únie ukončiť do konca
roka 2008. S výnimkou Írska,
ktorému jeho ústava predpisuje
vypísanie referenda, členské
krajiny zvolili ratifikáciu v
zákonodarných zboroch.

Lisabonská zmluva alebo celým názvom Lisabonská zmluva, ktorou sa mení Zmluva
o Európskej únii a Zmluva o
založení Európskeho spoločenstva (pracovný názov bol reformná zmluva) je medzinárodná
zmluva, ktorá mení zakladajúce
zmluvy Európskej únie najmä
tak, že:
- sa zjednodušuje celková štruktúra Európskej únie (rušia sa tri
piliere a podobne)
- Európska únia sa stáva práv-

nickou osobou a nástupcom
Európskeho spoločenstva a nahrádza ho
- Európska rada a Európska
centrálna banka sa stávajú inštitúciami Európskej únie
- Charta základných práv EÚ sa
stáva právne záväznou
- Zmluva o založení Európskeho spoločenstva sa premenúva
na „Zmluvu o fungovaní Európskej únie“.
- zriaďuje sa stály predseda
Európskej rady volený na ob-

dobie dva a pol roka, ktorý
bude zastupovať EÚ navonok a
predsedať zasadaniam Európskej rady
- posilňujú sa viaceré inštitúcie
pre zahraničnú politiku (zmena
funkcie generálneho tajomníka
Rady a vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a
bezpečnostnú politiku na vysokého predstaviteľa Únie pre
zahraničné veci a bezpečnostnú
politiku a podobne)
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- od roku 2014 sa počet komisárov Európskej
komisie zmenšuje z 27 na dve tretiny počtu
členských štátov (vrátane predsedu Komisie
a Vysokého zástupcu), vybraného na základe rovného rotačného systému
- Európsky parlament sa bude zaoberať
väčším počtom legislatívnych oblastí a počet
jeho členov sa zmenší na 751
- hlasovanie v Rade Európskej únie sa od
roku 2017 mení na systém „dvojitej väčšiny“
(čiže Rada schváli opatrenie, ak ho podporí
55 % členských štátov zastupujúcich aspoň
65 % populácie EÚ)
- zavádza sa úloha pre národné parlamenty pri monitorovaní uplatnenia princípu
subsidiarity
- zavádza sa „doložka vystúpenia“ (exit
clause), ktorá ustanovuje opustenie EÚ
Členským štátom riadnym spôsobom
- uľahčuje sa postup tzv. „posilnenej spolupráce“, ktorý je určený pre rozvoj istých
politík EÚ, keď niektoré, ale nie všetky,
členské štáty chcú konať
Po neúspechu projektu Ústavy pre Európu
sa lídri Európskej únie na schôdzi Európskej rady pod nemeckým predsedníctvom
21. a 22. júna 2007 dohodli na zvolaní
medzivládnej konferencie, ktorá vypracuje
text novej, reformnej zmluvy. Táto dohoda
znamená pokrok v doterajšej stagnácii
spôsobenej prerušením procesu ratifikácie
Ústavy pre Európu.
Na základe mandátu obsiahnutom v záveroch predsedníctva zo spomínanej schôdze
Európskej rady Rada Európskej únie už
pod portugalským predsedníctvom zvolala
medzivládnu konferenciu. Medzivládna
konferencia sa začala 23. júla.
Definitívnu dohodu o zmluve dosiahli 19.
októbra 2007 hlavy štátov a vlád EÚ. 13.
decembra 2007 ju podpísali v Lisabone.
Zmluvu potom musí ratifikovať všetkých 27
členských štátov EÚ. Cieľom je, aby vstúpila
do platnosti 1. januára 2009 a v každom
prípade pred voľbami do Európskeho parlamentu v júni 2009.
Obsah a forma Lisabonskej zmluvy
Lisabonská zmluva sa skladá z preambuly,
siedmych článkov a dvanástich protokolov
a 51 vyhlásení.
Zmluva v prvom článku mení Zmluvu o Európskej únii, v druhom článku mení Zmluvu
o založení Európskeho spoločenstva s tým
že Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva premenúva na Zmluvu o fungovaní
Európskej únie. Ostatných päť článkov obsahujú prechodné a záverečné ustanovenia.
Protokol č. 2 priložený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej
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únie mení aj Zmluvu o založení Európskeho
spoločenstva pre atómovú energiu.
V prílohe k protokolu č. 2 Lisabonská
zmluva prináša už druhé prečíslovanie zakladajúcich zmlúv Únie (prvé prečíslovanie
zaviedla Amsterdamská zmluva)
Zakladajúce zmluvy Európskej únie budú
obsahovať podľa Lisabonskej zmluvy tieto
najdôležitejšie zmluvy
Zmluva o Európskej únii,
Zmluva o fungovaní Európskej únie,
Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
Z formálneho hľadiska zmluva teda iba
mení a dopĺňa v súčasnosti platné zmluvy.
Zmeny podľa Lisabonskej zmluvy
Lisabonská zmluva prináša niekoľko dôležitých zmien do doterajších zmlúv. Väčšina
zmien je prevzatá z Ústavy pre Európu.
Lisabonská zmluva by mala odstrániť trojpilierové usporiadanie Európskej únie. S tým
úzko súvisí zrušenie Európskeho spoločenstva, pričom jeho právnym nástupcom sa
má stať Európska únia. Lisabonská zmluva
zároveň Únii dáva výslovne právnu subjektivitu. Európske spoločenstvo pre atómovú
energiu však nemá zaniknúť.
Zmeniť by sa mal systém inštitúcii Únie.
Inštitúciami Európskej únie by mali byť
- Európsky parlament,
- Európska rada na čele so stálym predsedom voleným na dva a pol roka Európskou
radou, pričom predseda Európskej rady
nemá zastávať žiadnu vnútroštátnu funkciu; z Európskej rady by sa mala stať riadna
inštitúcia Európskej únie,
- Rada v ktorej sa má v súčasnosti platný
systém rotujúceho predsedníctva okrem
Rady pre zahraničné veci, ktorej má predsedať vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,
- Európska komisia, ktorej členom a podpredsedom má byť vysoká predstaviteľ
Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú
politiku a ktorá má mať od 1. novembra
2014 počet členov zodpovedajúci dvom
tretinám počtu členských štátov,
- Súdny dvor Európskej únie, ktorý by sa
mal skladať zo Súdneho dvora, Všeobecného súdu a osobitných súdov,
- Európska centrálna banka
- Dvor audítorov
Lisabonská zmluva nanovo definuje kvalifikovanú väčšinu uplatňovanú pri hlasovaní
v Rade a po novom aj v Európskej rade.
Kvalifikovanú väčšinu má tvoriť aspoň 55 %
členov Rady, ktorý zastupujú členské štáty,
predstavujúce najmenej 65 % obyvateľstva
Únie, pričom blokujúcu menšinu musia
tvoriť najmenej štyria členovia Rady, inak sa
podľa Lisabonskej zmluvy považuje väčšina

za dosiahnutú. Tento model kvalifikovanej
väčšiny sa má uplatňovať od 1. novembra
2014. Dovtedy sa má kvalifikovaná väčšina
posudzovať podľa pravidiel platných v
súčasnosti. V prechodnom období medzi 1.
novembrom 2014 a 31. marcom 2017 môže
požiadať člen Rady, aby sa pri hlasovaní
kvalifikovanou väčšinou postupovalo podľa
starých pravidiel.
Lisabonská zmluva taxatívne vymedzuje
oblasti výlučnej kompetencie Únie, oblasti
spoločnej kompetencie Únie a členských
štátov a oblastí, ktorých má mať Únia podpornú a koordinačnú úlohu. Do sféry politík
Únie prináša Lisabonská zmluva zmeny súvisiace najmä s odstránením trojpilierového
usporiadania. Aj oblasť akou je dnes policajná a súdna spolupráca v trestných veciach
by mala podliehať rovnakému režimu, ako
ostatné politiky Únie. Osobitné postavenie
si však zachová spoločná zahraničná a
bezpečnostná politika a spoločná obranná a
bezpečnostná politika.
Podľa Lisabonskej zmluvy sa Charta základných práv Európskej únie, ktorá je v
súčasnosti len nezáväzným dokumentom,
stane právne záväznou súčasťou primárneho práva Únie. Poľsko a Spojené kráľovstvo však budú mať výnimku, na základe
ktorej Súdny dvor Európskej únie nebude
môcť kontrolovať súlad ich zákonov s
Chartou. Zároveň by Únia mala pristúpiť k
Európskemu dohovoru o ochrane ľudských
práv a základných slobôd.
Rozdiely v porovnaní s Ústavou pre Európu
Rozdiely medzi Lisabonskou zmluvou
a Ústavou pre Európu spočívajú predovšetkým vo forme zmluvy. Kým Ústava pre
Európu mala zrušiť a nahradiť podstatné
časti primárneho práva Európskej únie a tak
ho zjednodušiť, Lisabonská zmluva neruší
žiadnu zo zmlúv, ktoré sú platné dnes, ale
iba ich mení, aj keď dosť podstatne.
Lisabonská zmluva vynecháva všetky politické symboly, ktoré boli pravdepodobne
jednou z príčin neúspechu Ústavy. Jednak
sa už nevolá „ústava“, ďalej v nej chýbajú
zmienky o symboloch Európskej únie, akty
únie, ktoré sa podľa Ústavy mali volať
európsky zákon, európsky rámcový zákon,
európske nariadenie a európske rozhodnutie, si ponechajú doterajšie pomenovania
nariadenie a smernica.
Medzi inštitúcie Európskej únie sa dostala
aj Európska centrálna banka. V Ústave bola
zaradená iba medzi „ďalšie inštitúcie a poradné orgány. Samotná Európska centrálna
banka však už vyjadrila nespokojnosť nad
takýmto textom.
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Sobota 19. apríl
Krakov

pútnický autobusový zájazd do Svätyne Božieho milosrdenstva v
poľskom Krakove. V programe púte je aj požehnanie slovenskej
kaplnky, ktorej vybudovanie schválila v roku 2005 Konferencia
biskupov Slovenska. Požehnanie vykoná košický pomocný
biskup Stanislav Stolárik a pútnikov tiež oboznámi s históriou
jej vzniku.
Cena: 300 Sk Prihlášky: MKS

Novinky v knižnici
Nové knihy pre čitateľov
G. Flynnová

Ostré predmety

M. Ďuranová

Teraz to už viem

K. Gillerová

Neodchádzaj

R. Boucheronová

Cyprusová aleja

K. Martinová

Vôňa ruží

A. Qiucková

Láska na druhý pohľad

J. Quinnová

Na ceste k sobášu

Nedeľa 11.máj
16.00 hod. Námestie sv. Floriána

Deň matiek

Slávnostný program venovaný všetkým mamám

Sobota 24. máj
Pannonhalma

Pútnický zájazd do benediktínskeho arciopátstva
Cena: 800 Sk, 700 Sk (bez ochutnávky vín)
Prihlášky: MKS so zálohou 400 Sk

Celoškolský výbor Rady rodičov a vedenie školy
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku Varín
Oznámenie
Výbor rady rodičov a vedenie školy Vám oznamuje,
že dňa 16. mája 2008 o 18,30 hodine sa uskutoční
1. školský majáles
v sále Miestneho kultúrneho strediskavo Varíne.
Srdečne Vás pozývame.
Pozvánky Vám budú doručené po Vašich deťoch
posledný aprílový týždeň.
Zuzana Šimová

Mgr. Jozef Košút

Ing. Daniela Barčíková

Inzercia:
Predám masážnu podložku - lehátko, vhodnú na masáž
celého tela.
Možno nastaviť: - intenzitu masáže
- masáž konkrétnych telových partií
cena: dohodou
info: tf.č. 041 5692 468

Pre deti
J.K.Rowlingová

Harry Potter

M. Cabotová

Valentínska princezná

I. Březinová

O Puclíkovi

V. Šuplata

Kniha plná zvieratiek

Zabavme sa s Macom Pacom! – príbehy a veršíky
Macko snehuliakom
Prvá kniha pre šikovné ruky – kúzelnícky klobúk a iné
úžasné nápady
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u KUPÓN Č. 4 u KUPÓN Č. 4 u KUPÓN Č. 4 u KUPÓN Č. 4 u

Tajnička z čísla 2/2008 znela:
„Len trpezlivosť, časom dostaneš aj rolu s textom.“
100 Sk vyhráva pán František Noga, Varín
Pomôcky:
IS, Arga, Šachová figúra
Agava,
Eye, Abava

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 100,- Sk
Počas veľkej chrípkovej epidémie v USA, sa istý nakladateľ zaujímal, ako to Ernest Hemingway robí, že neochorie. Spisovateľ sa
usmial a odpovedal: „Denne vypijem desať dvojitých whisky.“
„Ale. majstre, to predsa nestačí,“ zvolal nakladateľ.
(záver je v tajničke krížovky)

4. časť
tajničky

Lietadlo
(hovor.)

Ruský
panovník

3. časť
tajničky

Španielsky
spisovateľ

Poľské vlákno

Skratka slečny

Kým

Kameň
Úsilie

Skratka ulice

Meno Oľgy

Štát v USA
Určila
Značka nákladných áut

Redakčná rada

Zbili

2. časť
tajničky

MPZ áut Islandu

Druh palmy

Hranica (lek.)

Mesto v
Turecku
Mrzutosť (expr.)
Slovenský
región
Husársky
kabátec

Vnútri

Rieka v
Španielsku
Latinský
pozdrav

Osobné
zámeno
Nižší turecký
dôstojník

Rieka vo
Švajčiarsku

Rieka v Kanade

Druh hrozna

Raj
Česká plošná
miera
Suchomilná
rastlina

Prvá žena

Grécky a rímsky starovek

Marila
Opera G.
Verdiho
Zemina
Beda, po
latinsky

Vodné pary nad
zemou

Kam

Rieka v Škótsku

Vydával
rozkazy

Semeno určené
na siatie
Opica (zastar.)

Dlhá chvíľa
6. časť
tajničky
Značka
pascala

Ženské meno

Štvorček (typ.)

Pastiersky pes

Cibuľovitá
rastlina

Popevok

Povzdych

Ladením
nastavia
Krídlo (odb.)

Jeden z
Havajských
ostrovov

Hrubšia vlnená
tkanina
Rieka v
Lotyšsku

Filipínska
sopka

Muž v japonských mýtoch

1. časť
tajničky

Austrálsky
pštros
Povrchní
nadšenci

Kancelárska
skratka

Zemepisná
oblasť

♣

Technické
služby

Citoslovce
odporu

Lebo (bás.)

5. časť
tajničky

♣

Slovenský
denník

Morská
sasanka
Bitky, zápasy

Irídium

Tajomstvá

Detský vek

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. mája 2008
na adresu redakcie.

Autor:
Jozef Blaho Skratka valuty

Mesto v
Taliansku

Meno Elemíra

Vlastnila

Veľa, mnoho,
po nemecky
Mohamedánsky
boh

Škrabka na
pluh

- Mesačný spravodaj o živote Varína
Zodpovedná redaktorka: Katarína Schmidtová. Adresa redakcie: MKS Varín, PSČ 013 03, tel.: 569 21 13. Redakčná uzávierka
vždy do 18. predchádzajúceho mesiaca. Náklad 500 kusov, registrované okresným úradom v Žiline pod číslom 3/94
Apríl 2008	Cena 10,- Sk

